
 

Odense, den 26.august 2010 

 

Nyt fra Bestyrelsen August 2010 

Danske Prydplanter afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 25. august kl. 14:00 med følgende 
dagsorden.  
 
Halvårsregnskaber 1. halvår 2010 
Danske Prydplanters halvårsregnskab viste et negativt resultat på kr. 894T mod et budget underskud 
på kr. 964T. Den positive afvigelse skyldes primært et større udbytte fra associerede selskaber 
(Danpot). 
 
 
Orientering om GAU‐budget 2011 
GAU budgettet for 2011 og Danske Prydplanters anparter heri giver udfordringer. Der kigges på 
alternativer finansieringskilder for at bevare branchen synlighed blandt forbrugerne i Europa.  
 
 
Temadag november 2010 
Temadag over emnet Vinderkultur Formiddagen dedikeret til informationsindlæg om aktuelle tiltag i 
branchen, herunder: 
‐ Green Business & Logistic intelligence  
‐ Grøn Vækstklynge  
‐ Afsætningsforventning 2011  
‐ Markedsføring  
 
Eftermiddagens program får Mikael R. Lindholm som konferencier. Der arbejdes med 2‐3 
indlægsholdere inden for temaet ”Risikokultur skaber Vindervirksomheder”. Indsættes praktisk 
øvelse, samt pause, således arrangementet er færdigt 17:30. Herefter arrangeres spisning.  
 
 
Orientering Producentsgruppen Gå‐hjem‐møde 
På bestyrelsesmødet blev Producentgruppen Gå‐hjem‐møde, der blev afholdt tidligere på måneden 
vendt. Mødet havde haft en bred dagsorden, herunder bl.a. status fra arbejdsgiverforeningen, 
afsætningen i første halvår 2010 og risikominimering. 
Risikominimeringen var primær bekymring hos producenter: Meget vanskeligt at vækste under 
nuværende forhold med manglende likviditet, og risiko for tab på debitorer.  
Forskellige oplæg blev diskuteret og enighed om likviditetsforbedringer højt på ønskelisten, heraf ide 
med factoring. Factoring som brancheløsning burde som udgangspunkt være billigere end for 
medlemmerne hver for sig , hvorfor indledende dialog med factoringselskab blev indledt. Imidlertid 
nødvendigt med afklaring af juridiske og tekniske forhold. 
En arbejdsgruppe arbejder på at stable et projekt på benene. 
 
 
Grøn Vækstklynge 
Positivt indledende møde med deltagelse af interessenter i og leverandører til erhvervet. Deltagelse 
af Marianne Fischer Boel fortsætter og giver tro på, at et stærkt samarbejde i branchen var vejen 
frem. Styregruppemøde i september og Workshop d. 02. november. 



 

 
 
Transportskademinimering 
Udarbejder kommunikationsplatform for Transportskademinimering.  
 
Green Business & Logistic Intelligence 
Ansøgningen bevilliget og styregruppen mødes næste gang d. 02. september. Søren Kjær inviteres 
med til at orientere om praktikken i forhold til ansøgning. 
 
For sene indleveringer 
Et salgsselskab meldte om stigende udfordringer med for sene indleveringer. Blev anmodet om at 
anvende protokollat fra Handelsbetingelser omkring ”sanktioner ved for sene indleveringer”.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
Næste ordinære møde er 18. november 2010 kl. 13:00. 
Inden da Temadag d. 10. november.  
 
 


